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I JESU FODSPOR Israel/Palæstina 

Nu har du muligheden for at tage med BIRKEROD INDSIGT på 
rejsen I JESU FODSPOR. Guide og rejseleder på ekspeditionen er 
sognepræst Poul Joachim Stender, der gennem mange år har kørt 
bibelske rejser til Det Hellige Land.  

Det er stærkt fascinerende at rejse med Bibelen som rejseguide.   

De gamle skrifter får simpelthen nye perspektiver, når vi er på 
stedet. Skærtorsdags historier bliver mere nærværende i 
Getsemane Have, og vi forstår beretningerne fra Kapernaum 
bedre, når vi befinder os ved Genesaret Sø.  

Du kommer kort sagt til at gå op og ned ad Bibelhistorien:  
Oliebjerget, Betlehem, Golgata, Via Dolorosa, Gravkirken og den 
bakketop, hvor Jesus holdt sin bjergprædiken, er steder, som gør 
uudslettelige indtryk.   

Vi har på denne rejse to baser, hvorfra vi tager på daglige 
udflugter. Først i Tiberias ved Genesaret Sø, hvor vi overnatter tre 
nætter. Herefter begiver vi os mod Jerusalem, hvor vi har fire 
overnatninger på et hotel, der ligger helt centralt. 

Vi flyver fra København til Tel Aviv og har under hele rejsen vores 
egen bus.  
 
Pris 
17.500 kr. per person inkl. fly, ophold, morgenmad og aftensmad. 
Tillæg for enkeltværelse: 3.900 kr.  
Tilmelding senest 1. september 2023. Bemærk max. 25 deltagere. 
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. 
 
 Det får du for prisen: 
 Nye indsigter i de bibelske skrifter. 
 Præst Poul Joachim Stender som guide. 
 Alle overnatninger på gode mellemklassehoteller. 
 Morgenmad og aftensmad.  
 Fly København-Tel Aviv med max. et flyskift.  
 Egen bus hele ugen. 
 Udflugter og entréer ifølge program. 
 Alle drikkepenge til bl.a. chauffør og hotelpersonale. 
 Bidrag til Rejsegarantifonden 
 
 Prisen inkluderer ikke: 
 Alle drikkevarer. 
 Frokoster (ca. 125 kr. per person / per dag).  
 Forsikringer.  
 Forplejning på flyet.  

 

 

 

 



 

PROGRAM ændringer kan forekomme: 

DAG 1 

REJSEDAG: Vi lander i Tel Aviv og kører mod Galilæa. Ved byen 
Tiberias, tæt på Genesaret Sø, indlogerer vi os på vores hotel. 
Velkomstmiddag.   

DAG 2 

GENESARET OG NAZARET: Første morgen i Det Hellige Land. Vi 
lægger ud med en smuk og uforglemmelig oplevelse. Vi skal ud og 
sejle på Genesaret Sø. Herefter kører bussen os op i bakkelandet 
langs søens nordkyst, hvor Jesus holdt sin berømte 
Bjergprædiken. 

Vi skal selvfølgelig også besøge Kapernaum – den arkæologiske 
by, hvor Jesus hentede sine første disciple og ifølge Det Nye 
Testamente udførte mange af sine mirakler. Eftermiddagstur til 
Nazaret og Bebudelseskirken, der er opført over det sted, hvor 
Maria undfangede Jesus. 

DAG 3 

GOLANHØJDERNE: Vi oplever de smukke og dramatiske 
landskaber ved Golanhøjderne, der frem til Seksdageskrigen i 
1967 var en del af Syriens territorium. Vi besøger blandt andet 
Caesarea Filippi, der i Matthæusevangeliet nævnes som det sted, 
hvor Peters bekendelse fandt sted.  

Golanhøjderne er også hjemsted for mange vinbønder. Vi besøger 
en af vingårdene, før vi om eftermiddagen kører til Taborbjerget, 
der i Bibelen er kendt som Forklarelsens Bjerg. Vi genhører 
beretningen om, hvordan Jesus viste sig i Forklarelsens Lys.   

DAG 4 

JORDANDALEN OG DET DØDE HAV: Dagen er spækket med store 
oplevelser! Vi kører ned gennem Jordandalen mod Jeriko og følger 
således den retning, som jødiske disciple gik på Jesu tid, når de 
skulle på pilgrimsrejse til Jerusalem. 

Herefter venter besøg ved bredden ad Jordanfloden, der siden 
500-tallet er markeret som det sted, hvor Johannes Døberen døbte 
Jesus. I Jeriko skal vi med kabelbanen op til Fristelsernes Bjerg. Vi 
besøger Qumran, hvor dødehavsskrifterne blev fundet, inden der 
bliver mulighed for at bade i Det Døde Hav.   

Hen på aftenen tjekker vi ind på hotellet i Jerusalem, der bliver 
vores hjem de næste fire nætter. 

 

 

 

 



 

DAG 5 

JERUSALEM: Første dag i verdens helligste by. Vi kører i bus 
tidligt om morgenen til Oliebjerget, hvorfra morgenlyset giver os 
en smuk udsigt ned over det, vi skal bruge dagen på: Den Gamle 
By i Jerusalem. Og så går vi ellers på opdagelse: Vi kommer til at 
opleve Fadervorkirken, Getsemane Have, Betesdas Damme, Via 
Dolorosa, og meget, meget mere.   

DAG 6 

JERUSALEM: Tidligt om morgenen går vi ned til Gravkirken, der er 
bygget over både Golgata og Jesu Grav. Vi går videre gennem den 
gamle by, og ved Zion Porten besøger vi den bygning, der menes at 
være stedet, hvor Jesus holdt den sidste nadver sammen med sine 
disciple. Lige i nærheden ligger Davids Grav og Marias 
Hensovelseskapel.  

Om eftermiddagen tager vi bussen ud til Israels Museum, hvor 
Dødehavsrullerne er udstillet, inden vi på egen hånd møder det 
charmerende virvar, de mange dufte og de smukke syn på det 
jødiske marked. Her bugner det med dadler, frugter, olivenolie, 
krydderier, saftige grøntsager og friskfangede fisk.  

DAG 7 

BETLEHEM: Vi besøger Fødselskirken, der er bygget over det sted, 
hvor Jomfru Maria ifølge Det Nye Testamente fødte Jesus. Kirken 
er blevet smukt restaureret de seneste år. Herinde findes blandt 
andet gulvmosaikker fra den oprindelige kirke fra 300-tallet.  

Vi gør stop Hyrdernes Mark og Mælkegrotten, inden vi kører 
tilbage mod Jerusalem. Tid på egen hånd om eftermiddagen. 

DAG 8 

Hjemrejse til København. 

 

 

 

 

 

 

 

Om Poul Joachim Stender (f. 1956):  

Poul Joachim Stender er cand.theol. og sognepræst i Kirke 

Saaby og Kisserup sogn på Midtsjælland.  

 

Han har flere års erfaring som afholdt guide og rejseleder i 

Israel, hvor hans fokus har været på at besøge de bibelske 

steder, som vi kender fra Det Nye Testamente.  

 

Derudover er han forfatter til en lang række bøger bl.a. ”Gud 

kysser uden samtykke” (2021), ”Jesus Trip” (2020), ”Guds 

Sved” (2018), ”Stop op” (2016) og ”Vil du være rask” (2016).   



 
 

PRAKTISK 
 

ANTAL DELTAGERE: Der er plads til max. 25 deltagere på rejsen. 
Rejsen bliver gennemført ved minimum 14 deltagere. 

REJSEGARANTIFONDEN: Rejsen er omfattet af 
rejsegarantifonden. Teknisk rejsearrangør er Service & Co, som 
har rejsegarantinummer 1243. Det er et datterselskab af Service & 
Co, VIVA Tours, der håndterer alt omkring billetter, betalinger, 
booking af fly etc.   

GUIDE: På denne rejse er Poul Joachim Stender guide. Hvis han 
skulle blive forhindret i at deltage, så gennemføres rejsen 
alligevel. Det vil ske med en anden dansktalende guide. Det vil 
ikke være muligt at få flyttet eller refunderet rejsen, hvis Poul 
Joachim Stender skulle blive forhindret.   
 

BETALING: VIVA Tours opkræver depositum på 4.000 kr. 
umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.  
Restbetaling 15. november 2023.  

FYSIK: Vi skal gå en del, særligt i Jerusalem. Rejsen kræver ikke, at 
du er i topform – men blot være almindeligt godt gående.     

VACCINATION Vaccination mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe 
anbefales. Vaccination mod COVID-19 ej længere påkrævet. 
 
AFBESTILLINGSFORSIKRING skal bestilles inden betaling af 
depositum for rejsen. Undersøg dog først, om din egen 
rejseforsikring dækker afbestilling. 
 
REJSEFORSIKRING: Alle skal være forsikret. Det blå 
sygesikringskort dækker ikke i Israel og på Vestbredden. 
Rejseforsikring kan tegnes i Gouda Forsikring. Pris ca. 500 kroner.   

PAS: Skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejse. 

ÆNDRINGER: Ændringer i rejseprogrammet kan forekomme.   

MÅLTIDER: Morgenmad og aftensmad er inkluderet alle dage. Vi 
betaler selv frokost og alle drikkevarer. Pris ca. 125 kr. per dag.   
 

KLIMA I JANUAR:    
Genesaret Sø: Forvent både byger og sol. 16-19 grader.  
Jerusalem: Forvent både byger og sol. 10-15 grader.   
 

 

 

 

 

KAPERNAUM: 
 

”Så kom de til Kapernaum. Da det blev sabbat, 
gik han straks ind i synagogen og underviste.” 

 

Markusevangeliet, kap. 1 

 



 

 
- Behagelig og professionel guidning hele vejen igennem. 

 

Arne Villumsen, januar 2023 
 
- Rejsen har givet et så omfattende udbytte, at det er svært at formulere. 
Geografisk, bibelhistorisk og kulturelt har turen givet overvældende 
indsigt og fornemmelse for sammenhænge. 

 

Karen Margrethe Pedersen, januar 2023 
 
- Min største rejseoplevelse. Poul Joachim er en fantastisk formidler, har 
stor viden og en humoristisk tilgang til opgaven som rejseleder. 

 

Peter Lindbæk, januar 2023 
 
- Fantastisk tilrettelæggelse af rejsen. Jeg har fået en bedre historisk 
overblik. Fra nu af vil stederne i Bibelen være langt mere betydningsfulde 
for mig. Poul Joachim som guide var helt fantastisk.  
 

Birgitte Frandsen, januar 2023   
 
- Fantastisk. Jeg tager gerne en rejse med BIRKEROD INDSIGT igen.  
 

Merethe W. Due Jensen, januar 2023 
 
- Det har på alle måder været en fantastisk veltilrettelagt rejse med 
guidning på allerhøjeste niveau.  

Jette Villumsen, januar 2023 
 
- Jeg har fået en større indsigt i biblens fortællinger. Jeg har været i gode 
hænder hvad angår forberedelse til turen med fyldestgørende og 
inspirerende mails. Skøn engageret, inspirerende og livfuld guidning på 
turen af en nærværende og generøs Poul Joachim Stender. Tak! 

 

Laila Westergaard, januar 2023 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

SIKKERHED: 

Det er sikkert at rejse i Israel. Jeg et typisk i 
Israel/Palæstina 7-8 gange om året. Jeg er altid tryg, når jeg 
rejser i området, og jeg har ingen problemer med at tage 
min kone og børn med hertil.  

Vi holder os altid orienteret om den politiske situation. Det 
er velkendt, hvor eventuelle demonstrationer typisk finder 
sted. De steder undgår vi at besøge, hvis en demonstration 
er under opsejling.   

Rasmus Birkerod  
Indehaver, BIRKEROD INDSIGT 

 

 
Tidligere rejsende til Israel på tilsvarende rejseprogram  

med Poul Joachim Stender som guide: 



 
 

         
 

                       Her overnatter vi på rejsen.                                       
 
          Her skal vi også rejse.                                                  Kort: Google 

 

 

 

  

 

GETSEMANE: 
 

”Da kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane,  
og han sagde til disciplene: ”Sæt jer her,  

mens jeg går derhen og beder.” 

Matthæusevangeliet, kap. 26 

  



 

Dit fulde navn - præcis det navn, der står i dit pas. 

Adresse 

Telefonnummer 

Mailadresse 

Dit pasnummer 

Passets udløbsdato 

Din fødselsdato 

 

 

TILMELDING 
 

senest 1. september 2023 
 

Send en mail til info@birkerod-indsigt.dk 
Vi skal ved tilmelding bruge følgende oplysninger: 

 

Singlerejsende:  
Det koster 3.900 kr. i tillæg, hvis man bor alene.  

Hvis du rejser single, så skriv til os, hvis du har lyst til  
at bo sammen med en anden. Så vil vi forsøge at lave et match,  

hvis det kan lade sig gøre. I givet fald sparer du enkeltværelsestillægget. 
 

Guider:  
På denne rejse er Poul Joachim Stender guide. Hvis han skulle blive 

forhindret i at deltage, så bliver rejsen gennemført  
med en anden dansktalende guide.  

 
Kontaktinfo: 

 

                                                          Poul Joachim Stender         Rasmus Birkerod 

                   Guide, rejseleder og præst         Indehaver, BIRKEROD INDSIGT 

                   pjs@km.dk          info@birkerod-indsigt.dk 

                   MOBIL: 4062-4482          MOBIL: 3027-2319 
 

 

   
 

Størst indsigt gennem det menneskelige møde 
www.birkerod-indsigt.dk  

 

 

 

 

http://www.birkerod-indsigt.dk/

